
لو نزل يف أيام الصيف الذي ما جرت العادة بأن ينزل فيه املطر، وقال  الشيخ :ما فائدة هذه اآليات ؟  السائل :

ما جاء واآلن يأيت مثال هذا يف الشتاء ويش هذا التدبري يوم الناس حمتاجني إىل املطر   ؟ نعم ويش هذا التدبري

الفجرة يقولون مثل هذه األشياء؛ أو مثل يغلب قوميون من العرب تغلبهم اليهود  ضميكن يوجد، يوجد من بع

؟ كيف  قحطان ؟ يكون النصر لليهود على العرب على بين عدنان وكنعان و ؟ أيش هذا مثال فيقولون ما هذا

كان من فعله وما أشبه ذلك؛ هذا من السخرية واالستهزاء بقضاء اهللا وقدره سواء    هذا نصر بين إسرائيل نعم

الذي ال صنع لآلدمي فيه وال عالقة لإلنسان فيه، أو من األشياء اليت لإلنسان فيه عالقة؛ ولكن املؤمن يستسلم 

ألمر اهللا عزوجل الكوين كما يستسلم بأمره الشرعي، ويرى أنه يف غاية احلكمة ويف غاية اإلتقان وأنه يف مكانه 

حلكمة تقتضي أن يكون مغلوبا، أن يكون كذلك؛ ألن اهللا عزوجل وأن من غلب من العرب أو غري العرب فإن ا

حكيم ما يصنع شيء إال حلكمة؛ فاملهم أن االستهزاء باآليات الكونية ميكن أن يكون؛ وقد ى اهللا تعاىل أن 

خص اختذ هذه اآليات هزءا سواء كانت اآليات كونية أو شرعية؛ لكن مبا أن اآلية يف سياق اآلية الشرعية تكون أ

 )) وال تتخذوا آيات اهللا هزءا واذكروا نعمة اهللا عليكم ((قال:  كونية  باآليات الشرعية منها يف اآليات ال

؛ اذكروا نعمة اهللا عليكم حىت تقوموا بشكرها فإن الغفلة ؟ باجلميع ؟ باجلوارح ؟ بالقلب ؟ باللسان اذكروا مباذا

وأما  ((تذكرها باللسان بأن تثين على اهللا ا ؛ تقول أنا أنعم اهللا على بكذا  عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر

تثين على اهللا عزوجل به تقول اللهم لك احلمد على ما أنعمت به من كذا وكذا من املال  )) بنعمة ربك فحدث

املضاف يدل على العموم،  ؟ املضاف؛ واملفرد مفرد )) نعمة اهللا ((أو الزوجة أو األوالد أو ما أشبه ذلك؛ وقوله: 

لو كان املراد بالنعمة مدلوهلا اإلفراد  )) وإن تعدوا نعمة اهللا ال تحصوها ((من صيغ العموم كما يف قوله تعاىل: 

؟ ال؛ ال أحد يقدر؛  املهم أن نعمة اهللا هنا عامة؛ لنعم ال حتصى أجناسها فضال عن  لكان إحصائها ممكنا

وما بكم من نعمة  ((وجل يقول:  يشمل كل النعم وإن دقت بأن اهللا عز )) عليكم نعمة اهللا ((أفرادها؛ فقوله: 

فأخرجناهم  ((واعلم أن النعمة خري؛ والنعمة شر؛ ألن معىن النعمة التنعم والرتفع؛ قال اهللا تعاىل:  )) فمن اهللا



 ((وقال تعاىل:  آخرين))من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوما 

؛ أما النعمة فهي من اهللا عزوجل وهي خري وإحسان؛ فاإلنسان )) وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليال

واجب عليه أن يذكر نعمة اهللا عزوجل بالثناء عليه ا يف اللسان، والقيام حبقها يف األركان، واعتقاد أا من عند 

قال:   . وجل ؛ ألن النعمة كلها من الرب عزمن حوله وقوتهئا رب حىت يكون بذلك مت اهللا تفضال وإحسانا باجلنان

اسم  )) وما ((الواو حرف عطف؛  )) وما أنزل (( )) وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ((

؟ على النعمة؛ يعين:  ؟ على اهللا أو على النعمة موصول مبين على السكون يف حمل النصب عطفا على أيش

واذكروا ما أنزل عليكم من الكتاب واحلكمة يعظكم به؛ والعطف هنا من باب العطف اخلاص على العام؛ ألن 

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت  ((ما أنزل اهللا عليه من الكتاب واحلكمة من النعم؛ بل هو من أكرب النعم 

لقد من اهللا على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم  )) (( عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا

؟ ألن عطف اخلص  ملاذا عطفت على النعم وهي عامة )) يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلهم الكتاب والحكمة

من العموم تنصيصا عليه؛ وذلك ألن داللة العموم على مجيع  لى أمهيته وعلو شأنه؛ وهلذا أفردعلى العام يدل ع

؟ داللة ظنية؛ انتبهوا هلذه القاعدة ـ داللة العام على مجيع أفراده داللة ظنية ألن العام  داللة قطعية وال ظنية أفراده

أحيانا يراد به اخلصوص وأحيانا يكون عاما خمصوصا؛ والفرق بينهما ظاهر، الفرق بني العام واملخصوص والعام 

أحسنت هكذا طالب العلم  الشيخ :غري ظاهر  الطالب : املراد به اخلصوص الفرق بينهما ظاهر وال غري ظاهر؟

مجيع أفراده مث خيرج منه أن الفظ يكون عاما يراد به  :إذا ما ظهر قل غري ظاهر؛ الفرق بني العام املخصوص هو

اإلنسان نقول فيها عام  )) وعملوا الصالحات إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا ((بعض األفراد مثل: 

والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة وال تقبلوا  ((؟  خمصوص كذا

هذا عام لكنه خمصوص بالزوج إذا قذف زوجته فإن له حكما خاصا  )) لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون

وإمنا  )) باهللاوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إال أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات  ((



مثلنا ذلك مع املثال األول ألجل أن ميثل بالتخصيص املتصل والتخصيص املنفصل وهذا معلوم وال غري معلوم؟ 

 إن اإلنسان لفي خسر إال الذين آمنوا ((معلوم؛ التخصيص املتصل أن يكون يف كالم واحد العام واملخصص 

منفصال عن األول؛ فآية القذف نزلت قبل آية اليت  ؛ والتخصيص املنفصل أن يكون التخصيص يف كالم آخر))

أذهب أطلب لكع بن لكع مث عام ألنه ملا نزلت آية القذف قال سعد بن عبادة رضي اهللا عنه أدرك على زوجيت 

والذين يرمون  ((فأنزل اهللا آية اللعان  ح نعمفضربنه بالسيف غري مسأربعة رجال يشهدون لئن وجدته أل

؟ لعام املخصوص مبخصص املتصل أو  املهم هذا املثال أليش )) لهم شهداء إال أنفسهمأزواجهم ولم يكن 

خمصص منفصل؛ العام الذي أريد به اخلصوص يكون من األصل ما قصد عموما، مل يقصد العموم أصال بل 

مجيع هل املراد ))  الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم (( قصد به شيء معني مثل قوله تعاىل:

؟ أبو سفيان ومن  ؟ أوال قال هلم الناس ما قال إال واحد القائل واحد؛ ثانيا إن الناس قد مجعوا لكم من الناس

؛ تبني لكم اآلن أن العام ال يدل على مجيع أفراده داللة  معه ما هو كل الناس؛ هذا يسمونه عام أريد به اخلاص

قد يراد به من األصل اخلصوص؛ فإذا ذكر فرد من األفراد كان  قطعية بل داللته ظنية بدليل أنه قد خيصص أو أنه

؟ قطعية بارك اهللا فيكم  ؟ يا إخوان ذكر فرد من أفراد العموم داللة العموم على هذا الفرد داللة قطعية وال ظنية

وهلذا  ؟ قطعا داخل يف العموم هل هو داخل يف النعمة وال ال اذكروا نعمة اهللا عليكم وما أنزل عليكم )) ((

اآلن نعلم علم اليقني إن جربيل الروح داخل يف املالئكة بالشك  )) تنزل المالئكة والروح فيها ((خصصت؛ 

على دخوهلم لكن  لنقول نعم العموم يد الشيخ : نعم الطالب : ؟ ؟ لكن إسرافيل وميكائيل وما أشبه ذلك نعم

بدخوهلم لكن إذا ذكر الفرد من أفراد العموم قطعنا بدخوله؛ مث نقول هل هو بعد ذكره داخل يف  ما نقضى قطعا

أسرع ما جتيبون عن الفهم وال عن غري  الشيخ :خمرج له عنه؛  الطالب :؟ أو التنصيص عليه خمرج له عنه؟  العموم

أو نقول هو داخل يف العموم  الشيخ :خيرجه من العموم  الطالب :؟  هل ختصيص بالذكر خيرج من العموم ؟ فهم

هذا أيضا فيه  الشيخ :أيه  الطالب :؟  فجانب األول الشيخ :؟  وذكر خبصوصه لتعلية وحينئذ مذكورا مرتني



خالف بني العلماء؛ منهم من يقول إن التنصيص عليه دليل على أنه مل يرد يف العموم؛ فكأنه قال: واذكروا نعمة 

مث قال: وما أنزل عليكم من الكتاب واحلكمة؛  ةما أنزل عليكم من الكتاب واحلكم اهللا عليكم وهو يريد غري

وعلل هؤالء قوهلم بأن العطف يقتضي املغايرة؛ ولكن الصحيح أنه داخل يف العموم وأن التنصيص عليه تعلية 

املغايرة؛ واملغايرة   لشأنه كأنه ذكر مرتني وأن املغايرة قد حصلت بالعطف ألنا عطفنا خاصا على عام وهذا نوع من

سبح اسم ربك األعلى الذي  ((كما تكون يف الذات تكون يف الوصف كما هو معروف كما هو يف قوله: 

الطالب ؟  من الذي قدر فهدى والذي أخرج املرعى )) خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى

؟ العطف يقتضي املغايرة  طيب ويش القاعدة هذه؟  املغايرة العطف يقتضيال  الشيخ :اهللا سبحانه وتعاىل؛  :

؟ والشك أن  ؟ هنا التغاير باألوصاف وال ال مغايرة الصفات نعم الشيخ :مغايرة  الطالب :؟  ويش سوي

صفات اهللا عزوجل كل واحد غري أخرى فالذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج املرعى لكن 

اهللا علينا من الكتاب واحلكم الشك أنه من نعمة اهللا، وأنه جيب علينا أن  هذه صفة وهذه صفة؛ إذا فما أنزل

؟ ال،  نذكر من ذلك؛ ولكن كيف نذكره؟ جييء إىل الناس تقول يا مجاعة ترى اهللا أنزل علينا الكتاب واحلكمة

ف يكون ذاكر اذكروه يف قلوبكم وطبقوا ما فيه من التوجيهات فعال أو تركا جبوارحك وهذا هو ذكر القرآن؛ كي

؟ فاذكروها بقلوبكم معرتفني هللا تعاىل من فضله بإنزاهلا مث اعتقدوا ما  القرآن من مل يعمل به ؟ أين ذكره القرآن

وما أنزل عليكم  ((وقوله:  . ؟ نعم دلت عليه من العقائد ونفذوا ما تقتضيه من األوامر والنواهي مفهوم وال ال

املراد بالكتاب القرآن، وهو فعال مبعىن مفعول مثل فراش مبعىن مفروش؛ وبنا مبعىن مبين، غراس  )) من الكتاب

 ((مبعىن مغروس؛ ففال دائما تأيت مبعىن مفعول ومنها الكتاب؛ طيب مكتوب مبعىن؟ مكتوب يف اللوح احملفوظ  

رة فمن شاء ذكره في كال إنها تذك ((مكتوب بأيدي املالئكة  )) بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ

  مكتوب بالصحف اليت يف أيدينا وال ال؟ نعم، فإذا هو مكتوب . )) صحف مكرمة مرفوعة مطهرة أيدي سفرة

؟  ؟ يعين ما أنزل عليكم من الكتاب وما حصلتم فيه من العلم هل املراد باحلكمة العلم )) والحكمة ((وقوله: 



؟ فإن اهللا تعاىل أنزل لنا احلكمة يف القرآن  احلكمة معرفة أسرار الشريعةألن هذا الكتاب فيه علوم كثرية ؛أو املراد ب

؟ وقد بينا كثريا بأن التعليل املقرون باألحكام الشرعية يفيد  وجل وال ال وما أكثر األحكام املعللة يف كتاب اهللا عز

أحكامها إال ومعلل بعلة ؟ يفيد ثالث فوائد: أوال: بيان مسو الشريعة وعظمتها وأنه ما من حكم من  أي شيء

؟ وهلذا دائما نسألكم  يطابق العقل؛ ثانيا: طمأنينة اإلنسان؛ ألنه كلما علم احلكمة اطمئن إليه أكثر وال ال

أليش كذا أليش كذا عشان تطمئنون؛ الثالث: أن نقاس عليه أي على احلكم ما شاركه يف تلك العلة؛ هذه ثالثة 

ما فيه  الطالب :أن يأيت بالرابع إما من كيسك وال من قلبك؛ ما فيه؛  ؛ ونطلب من أخ عبد الرمحن بن داود

هو فرع على الطمأنينة إذا اطمئن انقاد؛ هذا أو نقول باحلكمة  الشيخ :انقياد املكلف ؟  الطالب :إذا؛  الشيخ :

التفسري وألنه إذا كانت يف ما يشمله هذه الثالثة ؟ األخري ألن لدينا قاعدة  ة؟ أو نقول املراد باحلكم السنة؛ نعم

وما أنزل عليكم من الكتاب  (( . حتتمل معاين املذكورة بدون ائتناف بينهما فالواجب محلها على اجلميع اآلية

املوعظة هي ذكر األحكام مقرونة بالرتهيب أو الرتغيب؛ ذكر األحكام  )) يعظكم )) (( والحكمة يعظكم به

يب فيها ذكر عللها ألن النفس تطمئن إليها وتزداد متسكا ا إذا كانت مقرونة بالرتغيب أو الرتهيب؛ ومن الرتغ

مأمورا به؛ وتنفر منها وتزداد بغضا هلا إذا كانت منهيا عنه؛ فإذا املوعظة ذكر األحكام مقرونة بالرتغيب والرتهيب؛ 

تزم ا فقال اتعظت؛ ، ذكر األحكام عموما؛ ألن اإلنسان إذا ال وقيل إن املوعظة أعم فهي ذكر األحكام عموما

لكن األول أظهر؛ ألن املراد باملوعظة ما حيدث يف القلوب رغبة أو رهبة وهذا ال يكون إال إذا قورنت األحكام 

وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موعظة وجلت منها  (؟ بعللها؛ يف حديث عرباض بن سارية:  مباذا

كون حمركة للقلب؛ وكل أحكام اهللا تعاىل موعظة؛ ألن غالب فهذا البد أن ت القلوب وذرفت منها العيون )

األحكام مقرونة بعللها إما مقرونة باسم من أمساء اهللا أو بصفة من صفاته أو ذكر من عقابه أو ثوابه أو ما أشبه 

حال، حال من فاعل أنزل وهو اهللا؛ يعين: وما أنزل إليكم الكتاب واحلكمة حال  )) يعظكم به ((ومجلة  ذلك .

كونه واعظا؛ وجيوز أن يكون حاال من الكتاب؛ يعين حال كون الكتاب موعوظا به ومها متالزمان؛ فالكتاب 



ر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدو  ((وجل  واحلكمة موعظة من اهللا عز

ما أكثر ما يأمر اهللا عزوجل بالتقوى ألن بالتقوى صالح  )) واتقوا اهللا ((  . )) وهدى ورحمة للمؤمنين

وامجعها أن التقوى هي: اختاذ وقاية من عذاب اهللا  القلوب؛ والتقوى اختلف املفسرون فيها على كثري من األقوال

مأخوذة من أين؟ من الوقاية وعلى هذا فالتقوى  بفعل أوامره واجتناب نواهيه، واالشتقاق يدل على هذا ألا

  هي: اختاذ وقاية من عذاب اهللا بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ وقال بعضهم فيها:

  خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى    واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى             

  الجبال من الحصى ال تحقرن  صغيرة إن                                

وقال بعضهم التقوى: أن تعمل بطاعة اهللا على نور من اهللا ترجوا ثواب اهللا وأن ترتك ما ى اهللا على نور من اهللا 

 . وكل هذه تعبريات لكنها كلها تنصب يف معىن واحد وهي ما أشرنا إليه أوال وهو أمجعه . ختشى عقاب اهللا

واضح أن فيها إشارة ظاهرة إىل وجوب اإلخالص يف تقوى اهللا عزوجل وأن اإلنسان ال  )) اتقوا اهللا ((وقوله: 

يتقي أحدا ولكنه يتقي من خلقه وهو اهللا عزوجل؛ ال يتقي الذنوب من خوف الناس عليه؛ وال يفعل الطاعات 

لك؛ كل رجاء لثواب الناس على ذلك سواء كانت طاعات من عبادة البدنية أو من العلمية أو من غري ذ

أنا ال العبادات جيب أن تكون خالصة هللا سبحانه وتعاىل؛ وهلذا ذكر إلمام أمحد رمحه اهللا أن رجال قال لقوم: 

فاستعاذ منه رمحه اهللا وقال   أصليكم التراويح في رمضان إال بكذا وكذا فقال نعوذ باهللا من يصلي خلف هذا

لناس من قصدي من بيت املال فإن هذا ال بأس كيف من يصلي خلف هذا؛ ولكن ال يشكل عليك ما يأخذه ا

مثال صليت يف ؛ أما إن كان سائال كما لو كتب  به؛ إذا أخذه اإلنسان وهو غري مشرف وال سائل فال بأس به

هذا املسجد شهرين ثالثة ما جاء الراتب أو كتب أو كتب يقول زودوا الرواتب أو ما أشبه ذلك فهذا أخشى أن 

يمن سألوا زيادة الرواتب من املعلمني وغريهم أنا أخشى أن يكون ذلك حمبطا ألجورهم؛ ال حيل له ذلك؛ حىت ف



ألن كل شيء تفعله هللا جيب أن ال تريد به إال الدار اآلخرة، إال ثواب اهللا عزوجل، أما أن تذهب جتادل للدنيا 

واعلموا أن اهللا بكل شيء  واتقوا اهللا ((قال:   وأنت تعمل لآلخرة هذا خالف العقل كما أنه خالف الشرع .

هذا أمر بالعلم؛ العلم الذي جيب أن يثمر؛ ما هو جمرد العلم فقط، جيب أن يثمر؛ إذا  )) اعلموا (( )) عليم

حىت أا  إن كلمة: شيء من أعم األشياء نعمعلمت أن اهللا بكل شيء؛ كل من صيغ العموم؛ وشيء كذلك ف

فشيء من أعم الكلمات؛ ومضاف إليه كل إذا  )) يكن شيئا مذكورالم  ((تقال حىت يف العدم كما قال تعاىل: 

تعم كل شيء؛ املوجود، واملعدوم، والصغري، والكبري، وما يتعلق بفعله سبحانه وتعاىل، وما يتعلق بفعل العباد، وما 

وس به ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توس ((وجل  كان سرا، وما كان علنا؛ حىت ما يف القلب يعلمه اهللا عز

بعد األمر بالتقوى إشارة إىل أنه ال جتعل  )) واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم ((ويف ذكر قوله بعد  نفسه ))

تقواك خمالفة ملا يف باطنك فإن اهللا تعاىل عليم مبا يف ضمريك وما يف قلبك؛ فإياك أن تطيع اهللا يف العالنية وتعصيه 

؟ وما  م ما يف قلب اإلنسان وما سيكون يف قلب اإلنسان وال اليف قلبك؛ واهللا عزوجل يعليف السر حىت ولو 

وجل  فعلمه عز )) واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم ((. قال: سيكون يف قلبه؛ إذا فهو أعلم بك من نفسك

طيب  واعلموا أن اهللا بكل شيء عليم)) ((حميط بكل شيء أزال وأبدا، صغريا وكبريا، حاضرا ومستقبال؛ قال: 

مفعول مقدم لعليم،  الشيخ :مفعول مقدم  الطالب :؟  أجيبوانعم ؟  مفعول مقدم لعليم )) بكل شيء ((قوله: 

؟  كيف ما تقول الشيخ :ال،  الطالب :؛ فهل نقول إن هنا من فائدة التقدمي احلصر؟  جار وجمرور متعلق بعليم

الفواصل مقصودة يف القرآن الكرمي؛ ألن ؟ مراعاة الفواصل الشك يف هذا، مراعاة  ويش الفائدة من التقدمي إذا

واهللا أعلم أن احلصر هنا أن  ؛ مث نقول: الظاهرصغى للسمعالفواصل إذا كانت على وطرية واحدة الشك أا أ

شيء ما فيها حصر إطالقا؛ لكن ال عامل بكل شيء إال بكل الذي اختص ذا العلم العام هو اهللا؛ وإال كلمة 

اهللا سبحانه وتعاىل؛ أما املخلوق فعلمهم حمدود، حمدود من كل ناحية من أوله وآخره ومشوله؛ فمن أوله ألن علم 

وعلمك الذي تعلمه اليوم قبل  )) واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا ((اإلنسان مسبوق باجلهل 



اه أنك كنت أمس جاهال به؛ كذلك هو حمفوف بالنسيان، فهو مسبوق باجلهل وملفوف بالنسيان؛ مث أمس معن

وجل  هو أيضا ليس بشامل؛ ليس بشامل حمصور ضيق جدا؛ حىت نفسه ما يعرف ما يكسب غدا؛ ولكن اهللا عز

يف  )) زوجهنوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فال تعضلوهن أن ينكحن أ ((مث قال:   . بكل شيء عليم

؟  اخلطاب ملن )) إذا طلقتم ((هذه اآلية إشكال من جهة الضمائر، فيها إشكال من جهة الضمائر نشوف: 

اخلطاب لألولياء هذا هو املشهور؛ وال مانع من تشتت الضمائر إذا كان ذلك  )) فال تعضلوهن ((لألزواج 

على السابق دون الذي يليه إذا كان ذلك معلوما، معلوما، ال مانع كما أنه ال مانع من أن يكون الضمري عائدا 

؟ على  هو يعود على من )) براهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذاإملة أبيكم  ((مثل قوله تعاىل: 

اهللا ال على ابراهيم؛ فاحلاصل أن تشتيت الضمائر إذا فهم املقصود ال بأس به؛ وقد يكون يف تشتيتها فائدة؛ ما 

معه ورمبا لذهوله  ينسى الذهن؛ ألن املعروف أن الكالم إذا كان على وطرية واحدة فإن اإلنسان؟  انتابه  هي

ينسى وال يتأمل؛ فإذا اختلفت الضمائر مثال أو اختلفت الصيغة كااللتفات فإنه ينتبه، يفكر، يؤمل على ما يرجع 

إذا  ((قول األول ما أشرمت إليه أن قوله: إليه الضمري؛ إذا رجع على ما سبق اختلف املعىن؛ اآلية فيها أقوال؛ ال

خطاب لألولياء؛ وال مانع من تشتت الضمائر لوضوح  )) فال تعضلوهن ((خطاب لألزواج؛ وقوله:  )) طلقتم

أن  ((خطاب لألزواج؛  )) فال تعضلوهن ((خطاب لألزواج  )) إذا طلقتم النساء ((املعىن؛ والقول الثاين: 

وبناء على هذا الرأي يكون قوله: ((أن ينكحن أزواجهن)) باعتبار ما مضى وال ما  )) ينكحن أزواجهن

؟  باعتبار ما مضى؛ واضح يا عبد الرمحن واضح )) أزواجهن ((يستقبل؟ باعتبار ما يستقبل؛ وعلى األول 

ي أو هل هي للماض )) أزواجهن ((األزواج أيضا عندنا فيها معنيني؛ كلمة  الشيخ :الضمائر  الطالب :

إنه خطاب لألزواج فاملراد باألزواج املستقبل؛ وإذا قلنا اخلطاب لألولياء  )) إذا تعضلوهن ((للمستقبل؟ إذا قلنا 

؟ نقول نعم هذا موجود  املطلقة أن تنكح غريهال للزوجة ن مضى؛ كيف يكون الزوج املطلق عاضمباألزواج فاملراد 

يف اجلاهلية يكون الرجل شريكا وذا جاه فإذا طلق املرأة ما أحد يتعدى فيتزوجها من بعده فإن فعل فيا ويله 



حينئذ تكون اآلية ى اهللا فيها عن حال كانوا يرتكبوا يف اجلاهلية؛ أن الزوج إذا طلق الزوجة ما ميكن خيليها و 

ظلم لكن هذا واقع؛ وأظنكم قد مر عليكم حديث سعد بن عبادة فيما لو وجد  وهذا الشك أنه ه نعمتتزوج بعد

أال تعجبون من غيرة ( على امرأته رجال قال ألضربنه بالسيف غري مسفح فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

حىت إنه إذا  فاخربه أصحابه بأنه كان ذا غرية سعد بن عبادة ) سعد؟ واهللا إني ألغير من سعد واهللا أغير مني

طلق املرأة ال يتزوجها أحد من بعده لكنه رضي اهللا عنه هو ما مينع الناس؛ على كل حال إن هذا األمر موجود يف 

على نسق واحد؛  الطالب : سق واحد؟ناجلاهلية فنهى اهللا عنه؛ وعلى هذا الرأي تكون الضمائر متشتتة وال على 

أن اخلطاب لعموم الناس إذا طلقتم أيها الناس؛ فال تعضلوهن  يةفيه وجه ثالث يف اآل نسق واحد الشيخ :على 

؛ وهذا القول من حيث إن األمة شيء واحد  أيها الناس؛ وعلى هذا فيوجه املعىن ملن يصح أن يوجه إليه

وإذا طلقتم النساء (( : فاخلطاب هلا كأنه خطاب لكل فرد هذا املعىن له قوة عظيمة أن اهللا خياطب مجيع العباد

فهو خياطب الناس باعتبار جمموع ال باعتبار اجلميع الذي يقصد به كل فرد؛ أي أن اآلية  )) فال تعضلوهن

موجهة لكل الناس بقطع النظر عن زيد وعن عمرو يف كل معىن إذا طقتم فال تعضلوا ؛ وينزل الطالق على الزوج 

وعلى كل حال فنرجع إىل   . املعىن له قوته والعضل إىل من يتوجه منه العضل من األولياء أو من األزواج؛ وهذا

؟ يف اللغة: حل القيد؛ أطلقت الناقة وطلقتها فككت قيدها؛ ويف  ما هو الطالق )) إذا طلقتم النساء ((اآلية 

األجل هنا  )) إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن (( . الشرع: حل قيد النكاح أو بعضه، حل بعضه يف الرجعية

ق خبالف األجل اليت يف اآلية قبلها؛ األجل يف اآلية اليت قبلها مبعىن: املقاربة على رأي كثري من متام العدة باالتفا

 (( . أي أمتمن عدن باالتفاق )) فبلغن أجلهن ((غتسال؛ لكن هنا أهل العلم أو مبعىن بلوغ األجل قبل اال

 الشيخ : ، طلبية؟ الطالب : ؟ رابطة للجواب الفاء هنا رابطة للجواب؛ أليش))  فبلغن أجلهن فال تعضلوهن

ناهية وال نافية؟ نافية بالفاء وال ناهية باهلاء؟ ال  الشيخ :ال ناهية،  الطالب :ويش هي؟  الشيخ :؛ طلبية؟ ال

؟ جزم الفعل ألا حمذوف النون ما قال: فال تعضلون؛ إذا هي  الدليل أا ناهية الشيخ :باهلاء؟  الطالب :



هذه أن مصدرية وهي  )) أن ينكحن ((العضل معناه املنع؛ أي فال متنعوهن؛ وقوله:  )) فال تعضلوهن ((طلبية؛ 

وما بعدها مؤول مبصدر منصوب بنزع اخلافض والتقدير: من أن ينكحن؛ أي من نكاح أزواجهم؛ والنصب هنا 

م ابن مالك؟ الزما حبرف الدليل من كال الشيخ :ويش  الطالب :؟ مضطرب؛  بنزع اخلافض مضطرب وال مساعي

هنا أضاف النكاح إىل النساء؛ ألن املراد به  )) أن ينكحن أزواجهن (( جر وإن حذف  فانصب لل نقال . . . 

العقد والعقد حاصل من الطرفني فيقال نكحت املرأة الرجل ونكح الرجل املرأة؛ وأما الوطء فإم يقال: نكح 

الرجل زوجته؛ ويقال: نكح بنت فالن أي عقد عليها ؛ فإذا صار املراد بالنكاح العقد صح أن يطلق على الرجل 

، فالزوج يشفع  مجع زوج ومسي الزوج زوجا ألنه جيعل الفرد اثنني بالعقد )) أزواجهن ((قوله: و  . وعلى املرأة

ومل  )) إذا تراضوا ((هنا قال  )) إذا تراضوا )) (( إذا تراضوا بينهم بالمعروف ((وقوله:   زوجته وهي كذلك .

؛ ألنه  الغالب أن الزوجة راض بذلكيقل: إذا تراضني تغليبا جلانب الذكور، تغليبا جلانب الذكور؛ وإال يف 

خاطب سواء كان املطلق أو رجال جديدا؛ لكن ملا كان الرضا يف عقد النكاح مشرتط بني الرجل واملرأة غلب 

تفاعلوا؛ أي حصل الرضا من  )) تراضوا ((وقوله:  )) إذا تراضوا بينهم بالمعروف ((جانب الرجال فقال: 

؛ يعين  الباء هنا للتعدية أو للمصاحبة )) بالمعروف ((أي بني األزواج والزوجات  )) بينهم ((الطرفني؛ وقوله: 

مطلقا أو خاطبا باملعروف إذا تراضا الزوج والزوجة سواء كان فإذا تراضوا رضا معروفا غري منكر شرعا وال عرفا ؛ 

كان منكم يؤمن باهللا واليوم ذلك يوعظ به من   ((  . الشرعي والعريف فإنه ال جيوز أن يعضل النساء من النكاح

؟ ألنه خياطب  ؟ لكل من يصح خطابه؛ وقد يقول قائل: ملاذا مل يقل: ذلكم اخلطاب ملن )) ذلك )) (( اآلخر

فيقال: إن اسم اإلشارة إذا خوطب به مجاعة جاز أن يذكر مفردا ولو   )) وإذا طلقتم النساء ((مجاعة يف قوله: 

كان مجاعة وجاز أن يراعا يف ذلك املخاطب؛ الكاف اليت تتصل باسم اإلشارة جيوز فيها لغة ثالثة أوجه؛ الوجه 

مجعت،  األول: مراعاة املخاطب إن كان مذكرا ذكرت، إن كان مؤنثا أنثت، إذا كان مفردا أفردت، إذا كان مجعا

أيا كان املخاطب فكأن ))  ذلك ((وإذا كان مثىن ثنيت. والوجه الثاين: أن تفتح دائما، تقوم باإلفراد والتذكري 



املشري يقول: أشري خماطبا هذا الذي أمامي إىل كذا وكذا.  والوجه الثالث: أن تذكر الكاف مفردة مكسورة يف 

عند مثال مجاعة من النساء تريد أن تشري إىل شيء مذكر  خطاب املؤنث، مفتوحة يف خطاب املذكر؛ مثال هذا:

ألا تشري إىل واحد  )) قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ((خماطبا إياهن فتقول: ذلكن؛ كما قالت امرأة العزيز: 

وجيوز أن نقول يف  )) ذلكن ((مذكر وهو يوسف وختاطب مجاعة النسوة فجعلت الضمري ضمري مجاعة النسوة 

واإلفراد ألنين أخاطب نساء؛ وجيوز أن أقول: ذلك بالفتح واإلفراد؛ وكل هذا جاء به اللغة  ك بالكسرةذلخطان 

 ((واألفصح مراعاة املخاطب؛ وهلذا إذا جاءت على خالف مراعاة املخاطب البد فيها من تأويل؛ هنا قال: 

مجاعة ذكور  )) إذا طلقتم ((ب ؛ لكن املخاط ، املشار إليه مفرد مذكر أي املذكور واضح )) ذلك يوعظ به

ذلكم يوعظ به من كان  ((؟ جاءكم كما جاء كذلك يف سورة الطالق يف قوله تعاىل:  فيقتضي أن يقول أيش

 . وهنا جاءت باإلفراد ألن كال الوجهني صحيح )) يؤمن باهللا واليوم اآلخر ومن يتق اهللا يجعل له مخرجا

املوعظة تقدم لنا أا: ذكر األحكام مقرونة برتغيب باألوامر وترهيب بالنواهي  )) يوعظ به من كان ((وقوله: 

هذه موعظة دائما اإلنسان يتعظ ا؛ وقد تطلق املوعظة على جمرد ذكر األحكام ملا يف التزام ا من االتعاظ 

بين الناس أن تحكموا  إن اهللا يأمركم أو تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم ((والذكرى مثل قوله تعاىل: 

على أن هذه اآلية بنعما يعظكم به تشري إىل أيش؟  )) بالعدل إن اهللا نعما يعظكم به إن اهللا كان سميعا بصيرا

أي األمر بأداء األمانة؛ فاحلاصل أن هذا معىن املوعظة؛ وال شيء أعظم موعظة من القرآن  )) نعما يعظكم به ((

و شهيد؛ وأما من أعرض عنه ومل يرفع به رأسا فإنه ال ينتفع به بل يكون عليه ملن كان له قلب أو ألقى السمع وه

يوعظ به من كان منكم يؤمن باهللا واليوم  )) (( (( من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر؛ وهلذا هنا قيد  مرضا

ا الناس قد جاءتكم يا أيه ((وإمنا خصه مبن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر ألنه هو الذي يتعظ وينتفع  )) اآلخر

          . فاملؤمنون هم الذين ينتفعون )) موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين


